УТВЪРДИЛ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

НАСУФ НАСУФ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Силистра.

1

2

3

4

5

Индикатор за изпълнение

Цели за
2013 г.

1. Провеждане
на ефективна
регионална
политика на
областно и
общинско ниво,
за изпълнение
действащите
стратегически и
планови
документи

Дейности

Резултат

Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
Индикатор за
Индикатор за
2. задоволително постигната цел /50 и над
текущо
целево състояние
50 %/
състояние
/заложен в началото
/ отчетен в края на 3. незадоволително постигната цел / под 50
на 2013 г./
%/
2013 г. /

Активно участие в
заседания на
Регионалния съвет на
СЦР със становища,
предложения и
бележки при
приемането на
Регионалния план на
СЦР,

Защитаване
интересите на
Област Силистра
при обсъждане,и
приемане и
актуализация на
стратегически
документи;

1 приет
Регионален
план за
периода 20142020

Председателстване на
РС на СЦР през
втората половина на
2013г.

Изпълнение
задачите на РС на
СЦР

2 организирани
и проведени
заседания

1 приет
Регионален план
за периода 20142020

напълно постигната цел /100 %/

2 организирани и
проведени
присъствени
заседания и 1
неприсъствено
заседание
1

2. Засилване
ролята на
областния съвет
за развитие във
връзка с
изпълнението на
планови и
стратегически
документи за
реализиране на
ефективни
секторни
политики

Приемана на Областна
стратегия за развитие
на социалните услуги;

Приемане на Областна
стратегия за
интеграция на ромите
Провеждане на
заседания на
Комисията по
заетостта
Приемане на Областна
стратегия за развитие
2014-2020г.

3. Създаване на
условия за
изпълнение на
мерки и
дейности за
повишаване на
енергийната
ефективност:

Изпълнени задачи
по изпълнение,
наблюдение и
оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
в Област
Силистра;

1 актуализации
на ОСРСУ за
2013г.

1 актуализация на
ОСРСУ за 2013г.

Приета Областна
стратегия за
интеграция на
ромите (ОСИР)

1 ОСИР

1 ОСИР

Проведени
заседания

3 заседания за
2013г.

4 заседания на КЗ

Приета Областна
стратегия за
развитие 20142020г.
Изготвяне
и Изготвен отчет за
представяне в АУЕР, енергийната
на информация и консумация в
сградата.
отчети,
съгласно
разпоредбите на ЗЕЕ;
Изготвяне
и
представяне в АУЕР, Изготвен План по
план по енергийна ЕЕ за 2013г.
ефективност за 2013г. ;

напълно постигната цел /100 %/

1 ОСР 20122020
1 Отчет за
2012г.

1 Отчет за 2012г.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

1 План по ЕЕ за 1 План по ЕЕ за
2013г.
2013г.
2

За реализиране на
енергийно обследване
на административната
сграда на Областна
администрация
Силистра и съставяне
на технически паспорт
на същата, да бъдат
осигурени средства от
бюджета.

4. Изпълнение
правомощията
на
областния
управител
за
гарантиране
законосъобразн
остта
на
актовете
на
кметовете
на
общини
и

Контрол по
законосъобразност на
получените в ОА
Силистра протоколи с
решенията на
общинските съвети и
заповеди на кметовете;
Осъществяване на
ефективна
координация с
териториалните

Извършено
обследване на
административната сграда.
Съставен
технически
паспорт на
административнат
а сграда.

Намаляване броя
на върнатите за
ново обсъждане
решения;
1. Намаляване
броя на
обжалваните
пред съд
решения.

1 бр. енергийно
обследване

1 бр.
технически
паспорт
100%
проверени
протоколи на
общинските
съвети;
100%
проверени
значими
заповеди на
кметове на
общини;
100% оспорени

0 бр. енергийно
обследване –
Изготвено
мотивирано
искане до МС за
корекция в
бюджета за 2013 г.
Към настоящият
момент няма
отпуснати
средства за
обезпечаване на
одита.

0 бр.
100% проверени
протоколи на
общинските
съвети;
100% проверени
значими заповеди
на кметове на
общини;
100% оспорени по
съдебен ред
незаконосъобразн
и решения на

напълно постигната цел /100 %/

3

решенията
общинските
съвети:

на структури

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.1 ЗЕМЕДЕЛИЕ

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни

Оказване
на
институционална
подкрепа
на
заинтересовани страни
в сектор „Земеделие“
за
постигане
на
устойчиво развитие.

по съдебен ред
незаконосъобр
азни решения
на общинските
съвети и
заповеди на
кметове на
общини.
Осъществен
7 бр. проверки
контрол
при за 2013г.
реализиране на
реколтата
от
трайни
насаждения
и
зеленчуци
на
територията
на
област Силистра.
Оказано
съдействие
на
бенефициенти за
разрешаване на 3 бр. преписки
да ДФЗ
проблеми
свързани
с
проекти към ДФЗ.

Промени в областната
транспортна
схема/приемане на
нова ОТС, отговаряща
на изисквания в

Непрекъснато
транспортно
обслужване на
територията на
областта;

100%

общинските
съвети и заповеди
на кметове на
общини.

8 бр. проверки

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Няма постъпили
искания от
граждани.

100%

напълно постигната цел /100 %/

4

политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.2 ТРАНСПОРТ

Наредба
№2/15.03.2002г., в сила
от 2013г.;

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.3
ОКОЛНА
СРЕДА

Съдействие
за
разрешаване
на
проблеми свързани с
опазването
на
околната среда и
водите на територията
на Област Силистра.
Подкрепа
и
реализиране на еко инициативи

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни

Подкрепа
на
действията
на
заинтересовани страни
за
развитие
на

Отправяне на
предложения до ИА
Автомобилна
администрация за
промяна на
Републиканската
транспортна схема

Осигуряване на
достъп на
жителите от помалките населени
места до
областния център;
Участие в
национални
кампании и
инициативи
Съдействие на
общините от
областта за
реализиране на
екологични
проекти и
инициативи
Реализиране на
правомощия
та на ОУ,
произтичащи от
ЗООС
Изпълнени
дейности
по
проект
„Комуникационна

1 предложение

1 предложение

100%

Участие в
инициативата „Да
изчистим
България“, с
челно място по
масовост.
Участие в
почистване на
брега на р. Дунав
по проект „Здраве
без граници“
Оказано
съдействие на
община Дулово за
кандидатстване по
2 проекта към
ПУДОС

напълно постигната цел /100 %/

100%

Оказано
съдействие на
партньори от
ЕДЕН мрежата за
реализиране на

напълно постигната цел /100 %/

5

политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.4 ТУРИЗЪМ

конкурентоспособен
туризъм.

кампания
за
популяризиране
на дестинациите
ЕДЕН
от
България“
като
партньор
на
МИЕТ. Работа в
EDEN NETWORK
Асоциацията
Оказана
институционална
подкрепа
при
реализиране на
междуобщински
проекти
за
туризъм

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.5 КУЛТУРА

Подкрепа за налагане
и утвърждаване в
регионален
и
национален мащаб на
значими събития и
инициативи
на
територията на Област
Силистра . Запазване
на
културноисторическото
наследство.

Изготвен
Календар
на
културноисторическите
събития и прояви
в
Област
Силистра за 2014
г.
Оказана
институционална
подкрепа
на
Инициативния
комитет

текущи проекти и
инициативи

1 бр. Календар
на
културноисторическите
събития
и
прояви
в
Област
Силистра
за
2014 г.

Изготвен
Календар на
културноисторическите
събития и прояви
в Област
Силистра за 2014
г.

напълно постигната цел /100 %/

Оказана
институционална
подкрепа от
областна
администрация
Силистра за
реализация на
6

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в

Подкрепа
и
подпомагане
на
заинтересованите
страни за реализиране
целите
на

„Мемориална
стена на славата
към паметника на
31-ви
Силистренски
пехотен полк в гр.
Силистра.
Оказана подкрепа
на
читалищни,
църковни
настоятелства и
др. организации за
реализиране
на
проекти към ДФЗ
по ПРСР
Оказано
съдействие
за
подпомагане от
Министерство на
културата
на
читалища
от
Област Силистра
с целеви средства
за провеждане на
културни прояви.
Съдействие
на 100%
РИО
и
заинтересованите
страни
за
провеждане
на

идеята като:
- установен е
списъка на всички
убити във II-та
световна война от
31 пехотен полк и
силистренци убити
в други полкове;
- изработен е
идеен проект на
стената;
- набрани са
средства за
реализация на
идеята от
общините от
област Силистра и
от дарители
Оказано
съдействие на 6
читалища в
областта за
провеждане на
културни прояви
по повод 9 май
2013 г. – Деня на
Европа
Приет план-прием
за уч. 2013-2014 г.
с Решение №1 от
29.01.2013 г. на КЗ

напълно постигната цел /100 %/

7

унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.6
ОБРАЗОВАНИЕ

образователната
политика заложени в
„Националната
програма за развитие
на
училищното
образование
и
предучилищното
възпитание
и
подготовка 2006-2015
г.“ (НПРУОПВП), чрез
осигуряване
равен
достъп до образование
и
гарантиране
на
качествено
образование.
5. Реализиране Реализиране
на
на значими за политики за интеграция
областта
на етнически групи и
секторни
лица в неравностойно
политики,
в социално положение.
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.7 ЕТНИЧЕСКИ
И
ИНТЕГРАЦИОНН
И ВЪПРОСИ

план-приема
за
учебната
20132014г.
Оказана
институционална
подкрепа
на
образоватeлни
институции
от
областта
за
реализиране
на
проекти.

Оказано
съдействие
за
координация
между
НСЕИВ,
общините и др.
заинтересовани
страни
за
съвместни
действия
за
реализиране
на
Националната
стратегия
за
интеграция.
Приети Областна
стратегия
за

1бр. Доклад за
изпълнение на
Националната
стратегия за
интеграция.

напълно постигната цел /100 %/

8

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.8
ЗДРАВЕОПАЗВА
НЕ

Координация на
действията на
заинтересованите
страни за реализиране
целите и приоритетите
за достъпно и
качествено
здравеопазване,
заложени в
Национална здравна
стратегия 2008-2013г

интеграция
на
ромите
и
общински планове
да интеграция на
ромите.
Оказано
съдействие за
координация
между здравните
институции и
заинтересовани
страни за
съвместни
действия за
гарантирано и
достъпно
здравеопазване.
Извършени
дейности по
осигуряване на
средства и
провеждане на
процедура за
третиране на
площи с наземна и
с авиационна
техника в борбата
срещу комарите в
Област Силистра.

100%

100%
Проведено
заседание на
Областната
епизоотична
комисия

100%

Предоставена
информация за
планираните
дезинсекционни
обработки срещу
комари в
крайдунавските
общини след
проведено
запитване до
кметовете на
общини
Не са
предоставени
средства за борба
с комарите

напълно постигната цел /100 %/

9

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.9 СОЦИАЛНИ
ДЕЙНОСТИ
И
ТРУДОВА
ЗАЕТОСТ,
МАЛКИ
И
СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в

Провеждане
ефективна и ефикасна
социална политика на
територията на Област
Силистра в унисон с
местните нужди и
потребности на
целевите групи.

Подкрепа за
реализиране на
държавната политика
за устройство на
територията в Област

Изпълнени задачи
по изпълнение,
наблюдение и
оценка на
Областната
стратегия за
развитие на
социалните услуги
в Област
Силистра;
Проведени
заседания на
Звеното за
мониторинг и
оценка на ОСРСУ;
Изготвен годишен
Мониторингов
доклад за
изпълнение на
ОСРСУ

100%

100%

2 заседания

2 заседания

1 доклад

Изготвен
Мониторингов
доклад за
изпълнение на
ОСРСУ

Успешна
реализация на
проект „Подкрепа
за заетост”

100%

100%

Оказано
съдействие на УО
на ОП РКБИ
Провеждане
1
заседание на
областен
експертен съвет за
разглеждане и

100%
0 – Не са
постъпили
материали за
разглеждане

напълно постигната цел /100 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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унисон
с Силистра
националните,
Провеждане на
регионалните и заседания но ОСУТ
местни
Извършване на
приоритети:
административни
5.10
услуги по УТ
УСТРОЙСТВО
НА
ТЕРИТОРИЯТА

Дейности по §4 от
ЗСПЗЗ

5.

Подкрепа на
дейностите за
газифициране на
област Силистра
Реализиране Оказване съдействие
на жители на област

одобряване по
реда на ЗУТ на
проекти от
компетенцията му;
Извършени
качествено и в
срок
административни
услуги
–
учредяване право
на
прокарване,
заповеди
за
изработка на ПУП
Приключване на
дейностите по §4
от ЗСПЗЗ – Закона
за собствеността и
ползването
на
земеделските
земи
Съдействие
на
изпълнителя
„Булгартрансгаз”
за отстраняване
на
пречки
за
изграждането на
газопровода
Добрич
–
Силистра.
Разрешени
въпроси на жители

100%

100%

100%

60%

100%

100%

100%

100%

напълно постигната цел /100 %/
11

на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.11 КОМИСИЯ
ЗА РАБОТА С
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И СИГНАЛИ НА
ГРАЖДАНИ

Силистра за
разрешаване на въпроси от различно
естество в „Комисията
за работа с
предложения и сигнали
на граждани,
организации и
омбудсмана, свързани
с дейността на
териториалните звена
и др.на територията на
област Силистра”

на област
Силистра по
получените
сигнали

5. Реализиране
на значими за
областта
секторни
политики,
в
унисон
с
националните,
регионалните и
местни
приоритети:
5.12
МЕЖДУВЕДОМС
ТВЕНА
КОМИСИЯ
ЗАВЪЗСТАНОВЯ

Сформирана комисия
за разглеждане на
постъпилите искания
за разглеждане и
даване на становища
за целе съобразност за
финансира не на
дейности от МКВП към
МС

Оказано
съдействие и
методическа
помощ на
общините за
финансиране на
проекти, съгласно
Правилника за
дейността на
МКВП към МС;
Финансирани
дейности на
общините за
превантивни
дейности и

4 становища

Издадени 6
становища за
целесъобразност
от ОУ, по искания
на общините за
финансиране от
МКВПМС.

напълно постигната цел /100 %/
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ВАНЕ
И
ПОДПОМАГАНЕ
КЪМ МС

6. Развитие на
трансграничното
сътрудничество
между България
и Румъния и
ефективно
използване
възможностите
на
ОП
ТГСБългария
и
Румъния

7.
Ефективно,
целесъобразно и
законосъобразн
о управление на
имоти
и
движими вещи –

Работа по проект
„Здраве без граници“,
свързана с
верифициране на
разходи.

Работа по проект
„Зеленото злато на
Дунав“, свързана с
приключване на
проекта.

Актуализиране
на
Актове за държавна
собственост;
Издаване заповеди и
удостоверения
за
деактуване на имоти

дейности по
ликвидиране
последици от
аварийни
ситуации.
Верифициране на 100%
разходите по
проект „Здраве без
граници“
финансиран по
Оперативна
програма за
трансгранично
сътрудничество
„РумънияБългария 2007 2013 г.“
Успешно
100%
приключване на
Проект „Зеленото
злато на Дунав",
финансиран по ОП
ТГС„РумънияБългария
20072013г.
Актуализирани
100%
Актове
за
държавна
собственост;
Издадени
заповеди
и

С писма 1-19287/14.01.2013 г., 1192-89/24.01.2013
г. и 1-19291/19.08.2013 г. е
предадена цялата
документация по
проекта за
верифициране на
разходите на
Водещия
партньор.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

Верифицирани
разходи в размер
на 31 454,19 лв.

Актуализирани
напълно постигната цел /100 %/
Актове
за
държавна
собственост;
Издадени
заповеди
и
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държавна
собственост по
реда на ЗДС и
ППЗДС. Защита
на държавната
собственост.

ДС;
Извършване на услуги,
по молби на граждани;
Извършване
разпоредителни сделки
Безвъзмездно
предоставяне
на
ведомствата,
при
необходимост;
Продажби на имоти –
държавна собственост,
при стриктно спазване
на
вътрешните
правила за ДС;
Извършване
необходимите
действия
за
безвъзмездно
прехвърляне
на
собственост
върху
имот
–
държавна
собственост
по
искания на общини и
други заинтересовани
страни, за реализиране
на проекти и дейности
от
обществена
значимост;
Поддържане и
актуализиране на
публични регистри на

удостоверения за
деактуване
на
имоти ДС;
Извършени услуги,
по
молби
на
граждани;
Извършени
разпоредителни
сделки
Безвъзмездно
предоставяне на
ведомствата;
Продажби
на
имоти – държавна
собственост,;
Извършени
необходимите
действия
за
безвъзмездно
прехвърляне на
собственост върху
имот – държавна
собственост
по
искания
на
общини и други
заинтересовани
страни,
за
реализиране
на
проекти
и
дейности
от

удостоверения за
деактуване
на
имоти ДС;
Извършени услуги,
по
молби
на
граждани;
Извършени
разпоредителни
сделки
Безвъзмездно
предоставяне на
ведомствата;
Продажби
на
имоти – държавна
собственост,;
Извършени
необходимите
действия
за
безвъзмездно
прехвърляне на
собственост върху
имот – държавна
собственост
по
искания
на
общини и други
заинтересовани
страни,
за
реализиране
на
проекти
и
дейности
от
14

сайта на Областна
администрация
Силистра:

8. Одобряване
на плановете за
земите по §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ на
територията на
област
Силистра,
за
които това е
необходимо по
закон

обществена
значимост;
Актуализирани
публични регистри
на сайта на
Областна
администрация
Силистра.
1. Изработване,
Завършване на
100%
приемане и
процеса на
съобщаване на
възстановяване на
заинтересованите лица собствеността
на плановете по § 4к,
върху земеделски
ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ земи на
за поземлен имот
територията на
73496.506 по КК и КР
област Силистра
на гр. Тутракан и за
поземлени имоти
66425.513.1 и
66425.513.2 по КК и КР
на гр. Силистра

2. Одобряване на
плановете на
новообразуваните
имоти за поземлен
имот 73496.506 по КК и
КР на гр. Тутракан и за
поземлени имоти
66425.513.1 и
66425.513.2 по КК и КР
на гр. Силистра
9. Ефективна и 1. Изготвяне на нов
военновременен план
ефикасна
на област Силистра,

Оптимизиране на
процедурите за
действие при

Проведени 3
броя заседания
на ОЩИОПЗБ.

обществена
значимост;
Актуализирани
публични регистри
на сайта на
Областна
администрация
Силистра.
75%
Плановете са
изработени.
Предстои
приемането им

Актуализирани
състав на
ОЩИОПЗБ и ОСС.

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/

задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
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политика
за
осигуряване
защита
на
населението при
кризи от военен
характер и при
бедствия
и
аварии
на
територията на
областта

съгласно § 5 на ПМС
№ 89/2012 г. за
приемане на Държавен
военновременен план.
2. Актуализиране на
Областния план за
защита при бедствия
след пререгистриране
на доброволните
формирования в
общините и
изпълнение на
Наредбата за
евакуация и
разсредоточаване.

кризи от военен
характер и бърза
реакция при
извънредни
ситуации на
територията на
област Силистра.

Проведено
едно
заседание на
ОСС.
Извършени 12
проверки на
водоемите в
област
Силистра.
Извършени 13
проверки за
готовност за
зимен сезон
2013-2014г. на
РПС и опорни
пунктове.

Постоянен контрол
на готовността на
общините и
териториалните
структури на
централната власт
за зимен сезон
2013-2014г.

Добро финансово
управление и
прозрачност при
разходване на
бюджетния ресурс
Укрепване на
управленската
отговорност.

Не са
дефинирани
приоритети

Планирани
финансови
ресурси – месечно
разпределение на
бюджета за 2013
година

Утвърдени
вътрешни

Заповед на
областния

3. Взаимодействие с
Министерството на
отбраната и
Министерството на
вътрешните работи
4. Своевременно
провеждане на
превантивни дейности.
10. Повишаване 1. Ясно дефиниране на
качеството
на приоритетите, по които
ще се поемат
публичните
задължения в рамките
финанси
чрез
на бюджетната сметка.
приоритетно и
контролирано
разходване на 2. Осъществяване на
контрол –
бюджетния

напълно постигната цел /100 %/
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ресурс

предварителен,
превантивен, текущ, и
последващ върху
извършваните разходи.

правила за
предварителен
контрол

управител за
осъществяване на
видове контрол
върху
извършваните
разходи

3. Процедура за
обезпечаване на
разходи, изискващи
корекция по
бюджетната сметка от
първостепенния
разпоредител.

Няма
утвърдена
процедура

Регламентирана с
чл. 7 от ВПСИОБ

Ежемесечен
отчет

Ежемесечен отчет
и анализ

0 Бр. „доклад
по дело“ в АИС

4 Бр. „доклад по
дело“ в АИС

Създаден
Регистър

Поддържан
Регистър
„СЪДЕБНИ ДЕЛА“
2013

4 Бр. папки по
дела

4 Бр. папки по
дела

Списък

Актуализиран
списък

4. Текущо анализиране
на изпълнението на
бюджета.
11. Повишаване 1. Регистриране на
Повишена
изготвените
доклади
по
прозрачност в
прозрачността
процесуалното
при осигуряване делата в АИС.
представителство
процесуалното
2. Поддържане на
на областния
представителств Регистър за водените
управител за
о на областния съдебни дела.
защита на
управител пред
обществения
3.
Съхранение
и
интерес
органите
на
архивиране на
съдебната
документите по делата
власт.
12. Подобряване 1. Поддържане на
Подобрение на
на
актуален Списък на
процесите по
организацията
унифицираните
предоставяне на
на
наименования на
административни
административн административните
услуги

напълно постигната цел /100 %/

задоволително постигната цел /50 и над 50
%/
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ото обслужване
на гражданите и
бизнеса

13. Подобряване
управлението на
човешките
ресурси

услуги
2. Реинженеринг на
административните
услуги в АИС

Реинженеринг
на услуги –
0 бр.

Реинженеринг на
услуги в АИС –0
бр.

3. Актуализиране на
Вътрешните правила
за административното
обслужване и Хартата
на клиента

Вътрешни
правила за
административ
но обслужване
и Харта на
клиента
Обучени
служители – 3.

Актуализирани
ВПАО и Харта на
клиента

Повишени в
държавна
служба:в ранг 7,
в длъжност - 2

Повишени в
държавна служба
в ранг - 8,
в длъжност - 2

Не са
определени
допълнителни
възнаграждени
я за постигнати
резултати

Определени
допълнителни
възнаграждения за
постигнати
резултати

1. Повишаване на
квалификацията на
служителите чрез
обучение.
2 . Повишаване в
държавна служба на
служителите в
администрацията

3. Допълнително
стимулиране
на служителите за
постигнати резултати

По ефективно
изпълнение на
задълженията на
служителите в
областна
администрация,
подобряване на
дейността на
администрацията

Обучени
служители – 32.

напълно постигната цел /100 %/
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Имена и длъжност на попълващите:
1. Тодор Динков, директор АКРРДС
2. Лейла Слатинска, директор АПОФУС
Съгласувал:
Светлана Великова, главен секретар
28.02.2014 г.
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